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KASITIE RY – RIKSÅTTAN RF TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 10.1.2007 klo 10.10–12.15
Pohjanmaan liitto; Hietasaarenkatu 6, Vaasa

Läsnä:

Altti Seikkula, Keski-Pohjanmaan liitto, puheenjohtaja
Jussi Rämet, Keski-Pohjanmaan liitto, sihteeri
Raili Myllylä, Kalajoen kaupunki
Eino Pihakari, Kokkolan kaupunki
Saini Heikkuri-Alborzi, Pohjanmaan liitto
Kimmo Varjo, Satakunnan liitto
Klas Hytönen, Oy Talentek Ab
Tero Voldi, Oy Talentek Ab

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja toivotti työvaliokunnan jäsenet tervetulleiksi, avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Hyväksyttiin asialista.
Työryhmän (30.10.2006) kokouksen muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen muistion. Muistio hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.
Kasitien kehittämisohjelman (KASIKETO) valmistelutilanne
Klas Hytönen esitteli valmistelutilanteen ja kehittämisohjelman aineiston. Esittelyssä
painotettiin seuraavia asioita. Tiepiirien ja muista suunnitelmista saatuja tietoja on
täydennetty alueen toimijoille suunnatulla kyselyllä tien kehittämistarpeista. Vastauksia on saatu vaihtelevasti; Satakunnasta ja Keski-Pohjanmaalta on saatu koko
maakuntaa koskevat vastaukset ja useat kunnat ja kaupungit ovat esittäneet kehittämistarpeitaan.
Perusasetelmana on edelleen ollut kehittämissuunnitelmien ja –tarpeiden kuvaaminen koko välillä Turku–Oulu, kasitien vahvuuksien ja lisäarvon kuvaaminen (= ei
vertailussa muihin teihin ja alueisiin). Suunnitelman tarkoitus on toimia edunvalvontaa palvelevana ja alueiden tarpeista lähtevänä suunnitelmana, jonka toteutusta
edistetään yhdessä ja erikseen uuden hallituskauden alkaessa. Kasitien
lobbaaminen runkotiehen ei ole suunnitelman keskeinen tavoite. Käytiin konsultin
etukäteen lähettämä suunnitelma läpi sivu-sivulta keskustellen.
Tien nimenä sovittiin käytettäväksi suunnitelmassa Länsi-Suomen ja länsirajan valtaväylä – valtatie E8.
Kasitien valtakunnallisen aseman kohentamista yhdistämällä vt 8 ja vt 21 (E8) pidettiin hyvänä ajatuksena. Tätä varten on tehty ”esite”, joka on tarkoitus liittää osakPostiosoite / Postadress
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si suunnitelmaa. Sovittiin, että tekstiä täydennetään UNESCO:n maailmanperintökohteilla.
KASIKETOn jatkotoimenpiteet
Taitettu versio saadaan nähtäväksi ja kommentoitavaksi tammikuun lopussa.
Sihteeri hoitaa sähköisen jakelun työvaliokunnalle. Puheenjohtaja ja sihteeri laativat
esipuheen suunnitelmaan. Lisäksi voidaan tehdä CD-levy, jossa on valmis
PowerPoint-esitys suunnitelmasta.
Konsultin kanssa sovitaan tarkemmin kieliversioiden laatimisesta ja niiden
kustannuksista, kun suunnitelma alkaa olla valmis.
Suunnitelma julkaistaan virallisesti vuosikokouksen yhteydessä keväällä 2007.
KASIKETOn hallinnolliset asiat
Kaikki maakunnat ovat hoitaneet maksuosuutensa sovitusti.
Yhdistyksen internet-sivuilla (www.kasitie.fi) ja Keski-Pohjanmaan liiton sivuilla on
tiedote työn alla olevasta suunnitelmasta.
Muut asiat
Ei muita asioita
Seuraava kokous
Seuraava työvaliokunnan kokous on 21.2.2007 klo 10.30 Keski-Pohjanmaan liitossa, Kokkolassa. (Kokouspaikka on vaihtunut kokouksen jälkeen.)
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.15.
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